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NT030
ทวัรย์ุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมน ีออสเตรยี เช็ค สโลวาเกยี ฮังการ ี10 วัน 7 คนื (BR)
ทัวรอ์อสเตรีย เชค ฮังการี ยุโรป ยุโรปตะวันออก เยอรมัน สโลวาเกยี , 10 วัน 7 คนื ,

HOLIDAY INN BRATISLAVA  , Mercure Wien Westbahnhof  , Luitpoldpark  , NH PRAGUE  , Austria
Trend Hotel Salzburg Mitte  , Clarion Congress Hotel  , Novotel Budapest City

ชนืชมกบัความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทวีจิติรตระการตา
ขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK ทเีมอืงฮลัสตทั

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา
ชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเรมิตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ (Munich)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

23.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ อ.ีว.ีเอ แอรป์ระต ู8 แถว Q
พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2



เวยีนนา - พระราชวงัเชนิบรุนน ์- ชอ้ปปิงถนนคารท์เนอร์

02.20 น.
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบนิ อ.ีว.ีเอ แอร ์เทยีวบนิท ีBR061
**คณะทอีอกเดนิทางตังแต ่7 พ.ย. เป็นตน้ไป จะออกเดนิทางเวลา 02.45 น. และไปถงึเวยีนนาเวลา 08.25 น.**

08.35 น.
ถงึ สนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวันท ี31
มนีาคม 2562) ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮั์ปสเบริก์
ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหม่อย่างสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441
หอ้ง ในระหวา่ง ปี ค.ศ.1744 - 1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาทปีระทับ
ซงึไดรั้บการตกแตง่อย่างวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย
นําทา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก่

ผา่นชม โรงละครโอเปรา่ ทสีรา้งขนึในระหวา่งปี ค.ศ.1863 - 1869 แตตั่วอาคารไดถู้กทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครังท ี2
และเปิดใหม่อกีครังในปี ค.ศ.1955 

ผา่นชม พระราชวงัฮอฟเบริก์(Hofburg Palace) ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13
จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 

จากนันนําชมบรเิวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6
โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1713 เพอืเป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน

จากนันเชญิชอ้ปปิงสนิคา้เครืองแกว้สวาร็อฟสก ีหรือสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer,
สนิคา้เสอืแฟชนัวัยรุ่นทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง (หมูทอดออสเตรยีนสไตล)์

ทพีกั
Mercure Wien Westbahnhof หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เวยีนนา - ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย ทมีอีายุกวา่ 4,500 ปี เมอืงทตัีงอยู่รมิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กลา่วกันวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut
เขตทอียู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพนืทมีรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน
อสิระใหท้า่นเดนิชมหมู่บา้นมรดกโลกอย่างเต็มอมิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นขนึกระเชา้ไฟฟ้า สูจ่ดุชมววิ SKY WALK ทตัีงอยู่บนภเูขาทมีอีายุมากกวา่ 7,000 ปี มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าํทะเล ประมาณ 838 เมตร



โดยใชเ้วลาในการเดนิทางขนึสูข่อดเขาเพยีง 3 นาท ีใหท้า่นไดถ้่ายภาพความสวยงามของเมอืงฮัลสตัททไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น UNESCO
WORLD HERITAGE VIEW ณ จดุชมววิ SKY WALK 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรีเอก “วลูฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์”
ทมีชีอืเสยีงกอ้งโลกนําเทยีวชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทมีคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื”
เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคทตัีงอยู่บนฝังแม่น ้าํซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทปีระทับถาวรของอารค์บชิอป
และเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทสํีาคัญยงิของบรรดาประเทศทใีชภ้าษาเยอรมัน

ชม สวนมริาเบล (Mirabell Garden) ซงึเป็นฉากหนงึในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รือง “มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music)
ทโีดง่ดังไปทัวโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
Austria Trend Hotel Salzburg Mitte หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ซาลสบ์วรก์ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ฟสุเซน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทสีวยงาม บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางขนึปราสาทเพอืเขา้ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle)
ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตน ์ตังตระหงา่นอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย
ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิท ี2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ
ทไีดรั้บการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซงึเป็นนักประพันธเ์พลงททีรงโปรดปรานยงิ

จากนันเดนิทางสูเ่มอืงฟสุเซน่ (Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตังแตค่รังจักรวรรดโิรมัน เป็นทตัีงปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรีย
ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทมีคีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ
เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทเีคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตังแตยุ่คโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีเป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้
และซอืขายเกลอืมาแตโ่บราณ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
Luitpoldpark หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ฟสุเซน่ - มวินคิ - เชสก ีครุมลอฟ - เชสเก ้บูเดโจวซิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรีย
ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนงึในเมอืงมังคังทสีดุของยุโรป
ซงึมพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทจีะผนวกเขา้เป็นสว่นหนงึของประเทศเยอรมนี
จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล
และเบยีร์



นําชม จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเรมิตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ
บรเิวณนีเป็นทตัีงของศาลาวา่การเมอืงทมีรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42
ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซงึจะมนัีกทอ่งเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลกเชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเพชรน ้าํงามแหง่โบฮเีมยี
เมอืงทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนีตังอยู่รมิสองฝังของแม่น ้าํวัลตาวา
ความโดดเดน่ของเมอืงทมีอีาคารเกา่แกตั่งแตยุ่คกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแหง่หนงึของโลก

นําชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซงึสรา้งขนึเมอืปีค.ศ.1250
ถอืเป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเกา่แกก่วา่ 700 ปี ซงึตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํวอลตาวา (Valtawa
River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าํ ฝังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เชสก ีบูเดโจวชิ (Ceske Budejovic)

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
Clarion Congress Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เชสกบีูดาโจวชิ - คารโ์ลววีาร ี- ปราก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่สปาทใีหญ่ทสีดุของสาธารณรัฐเช็ค
เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบําบัดโรคภัยตา่งๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)

บา่ย
นําทา่นเดนิชม เมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบัุนเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลก ทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชอื ทมีมีาแตส่มัยโบราณ
เชญิทดลองดมืน ้าํแร่ ซงึตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทมีปีากยืนออกมาเหมอืนกาน ้าํ

นําคณะเดนิทางสู ่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี
ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทศิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั
NH Prague หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ปราก - ปราสาทปราก - บราตสิลาวา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําเขา้ชม ปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยู่บนเนนิเขาตังแตส่มัยครสิตศ์ตวรรษท ี9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ์
Premyslids ซงึปัจจบัุนเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตังแตปี่ ค.ศ.1918 



ชมมหาวหิารเซนต ์วติสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษท ี14
นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญ่ทสีดุในกรุงปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี4 โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344
ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี1 และ พระเจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 เป็นตน้
(กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม)

ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แกท่สีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย

เดนิชม ยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซงึปัจจบัุนมรีา้นขายของทรีะลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย

จากนันนําทา่นเดนิเลน่บน สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแม่น ้าํวัลตาวา สไตลโ์กธคิทสีรา้งขนึตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที
14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี4 
ชมรูปปันโลหะของเหลา่นักบญุทตัีงอยู่สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิเทยีวชม ประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลังเกา่ (Old Town Hall) ทสีรา้งมาตังแตปี่
ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทสีวยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชวัโมง
ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ย่านเมอืงเกา่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง เชน่ เครืองแกว้โบฮเีมยีน หรือเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่
Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ จากนันเดนิทางสูเ่มอืงบราตสิลาวา ประเทศสโลวัก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
Holiday Inn Bratislava หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
บราตสิลาวา่ - กรุงบูดาเปสต ์- จตัรุสัวรีบุรุษ - CASTLE HILL - ลอ่งเรอืแมน่้าํดานูบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศสโลวัก ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํดานูบทบีรเิวณ
พรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเชก

จากนันเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary)
ซงึไดช้อืวา่เป็นเมอืงททัีนสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมีอีารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พันปี
ถงึกับไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขมุ่กแหง่แมน่้าํดานูบ” ชมเมอืงทไีดช้อืวา่งดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝังแม่น ้าํดานูบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
ชมจตัรุสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝังเปสต ์ทตัีงของ Millenary Monument อนุสาวรียท์สีรา้งขนึฉลอง 1,000 ปี
แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์

นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ 

แลว้ชมบรเิวณรอบนอก โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซงึเคยใชเ้ป็นสถานทจัีดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค์
ชอืโบสถม์าจากชอืกษัตรยิแ์มทเธยีส ซงึเป็นกษัตรยิท์ทีรงพระปรีชาสามารถมาก
และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสงิกอ่สรา้งทงีดงามในเมอืงหลวงตา่งๆอกีมากมาย ซงึสรา้งในสไตลนี์โอ-โกธกิ
หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจดุเดน่ทสีดุในศตวรรษท ี15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตเีฟ่นท ี1 พระบรมรูปทรงมา้
ผลงานประตมิากรรมทงีดงามของศตวรรษท ี11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion)
จดุชมววิเหนือเมอืงบดูาททีา่นสามารถชมความงามของแม่น ้าํดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแหง่นีสรา้งขนึตังแต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน 



จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืแมน่้าํดานูบ อันเลอืงชอื ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮังการีในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทตัีงเรียงรายกันอยู่ 2
ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารตา่ง  ๆอาท ิอาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทรี่ําลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 

นอกจากนีทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทสีรา้งขา้มแม่น ้าํดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ
เหล็กทกุชนิทใีชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง (ซุปกูลาซหมู)

ทพีกั
Novotel Budapest City หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
บูดาเปสต ์- เวยีนนา - Outlet - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําเดนิทางขา้มพรมแดน ฮงัการ ี- ออสเตรยี สูป่ระเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู
และพนืทอัีนเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้หง่ออสเตรีย เพอืนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิง McArthurGlen Designer Outletin Parndorf สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO
BOSS,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย
***เนืองจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกับวันอาทติยใ์นวันนัน ทางบรษัิทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***

นําเดนิทางสู ่สนามบนิชเวทชาท กรุงเวยีนนา เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี(Tax Refund)
และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

18.35 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีBR062 
**คณะทอีอกเดนิทางตังแต ่31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 18.25 น.และถงึกรุงเทพเวลา 10.30 น.**

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

10.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์อสเตรยี เชค ฮงัการ ียโุรป ยโุรปตะวนัออก
เยอรมนั สโลวาเกยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 16:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์อสเตรยี เชค ฮงัการ ียโุรป
ยโุรปตะวนัออก เยอรมนั สโลวาเกยี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที

• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ **
ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได*้*

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวันยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท)



• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (18 ยโูร)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร)

เงอืนไขการชําระคา่ทัวร์

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น
ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็



• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่านแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั
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